
 

WNIOSKI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  
z posiedzenia w dniu 25 czerwca 2019 r. 

__________________________________________________ 
 

1. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Krapkowice za 2018 rok. 
2. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Krapkowic za 2018 rok 
3. Wnioskowano o zorganizowanie referendum w sprawie wyboru lokalizacji pod budowę  
cmentarza komunalnego w Krapkowicach – informację nt. przeprowadzenia referendum 
nagłośnić w mediach- wniosek Pani Dziuk- wniosek skierowano do Sekretarza Miasta  
4. Komisja podjęła stanowisko o zaprzestaniu prowadzenia działań zmierzających do 
budowy cmentarza komunalnego przy Osiedlu Sady w Krapkowicach- stanowisko 
skierowano do Wydz. GKI 
5. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy, lokalami użytkowymi i socjalnymi oraz opłaty parkomatowej i targowej pobieranej 
przez ZGKiM. 
 - Wnioskowano ponownie o sukcesywną wymianę wyeksploatowanych parkomatów- 
wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do ZGKiM  
6. Pozytywnie zaopiniowano Informację bieżącą z działalności Straży Miejskiej oraz 
krapkowickich dzielnicowych. 
7. Pozytywnie zaopiniowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS. 
8. Pozytywnie zaopiniowano Informację z realizacji wniosków za 2018 rok. 
9. Pozytywnie zaopiniowano Projekty uchwał: 
- w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok  
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
- w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników 
10. Wnioskowano o wystosowanie do Marszałka Województwa pisma w sprawie 
przedstawienia rozdziału środków publicznych na inwestycje drogowe w podziale na 
poszczególne gminy i powiaty na terenie województwa Opolskiego - wniosek Pana 
Małkiewicza- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
11. Wnioskowano, aby informować radnych o terminach spotkań z przedstawicielami 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, na których będą przedstawiane potrzeby remontowe dróg 
wojewódzkich na terenie gminy Krapkowice- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek 
skierowano do Wydz. GKI  
12. Wnioskowano o przedstawienie bilansu zadrzewienia w mieście i gminie Krapkowice- 
wniosek Pani Dziuk- wniosek skierowano do Wydz. GGR  
13. Wnioskowano o uzupełnienie nawierzchni drogi ulic Mieszka I i Kusocińskiego w 
Krapkowicach oraz ulic przyległych- wniosek Pana Malinowskiego- wniosek 
skierowano do Wydz. GKI   
14. Wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia ilości miejsc 
parkingowych w rejonie Os. 1000-lecia w Krapkowicach- wniosek Pana Malinowskiego- 
wniosek skierowano do Wydz. GKI  
15. Wnioskowano o zastosowanie zniżek/ ulg dla weteranów w jednostkach kultury,  
komunikacji miejskiej itp.- wniosek Pana Malinowskiego- wniosek skierowano do 
Wydz. Oświaty i Kultury oraz Wydz. GKI  



16. Wnioskowano o postawienie wiat dla osób oczekujących na przystankach 
autobusowych komunikacji miejskiej na Osiedlu Sady- wniosek Pani Karweckiej- 
wniosek skierowano do Wydz. GKI   
17. Wnioskowano o ustawienie lamp oświetleniowych na łączniku ulicy Krasickiego z ulicą 
Chopina w Krapkowicach- wiosek Pani Karweckiej- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
18. Wnioskowano o wykonanie remontu chodników przy ul. Jagiellońskiej w Krapkowicach 
(dwóch „starych” odcinków)- wniosek Pani Karweckiej- wniosek skierowano do Wydz. 
GKI    
19. Wnioskowano o przedstawienie wykazu ulicy nie podłączonych do kanalizacji na 
terenie miasta Krapkowice- wniosek Pani Karweckiej- wniosek skierowano do Spółki 
WiK  
 
 

 
Przewodnicząca Komisji  

 
                         Maria Karwecka  
 
 
 
Proszę przedstawić do Biura Rady Miejskiej pisemną odpowiedź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału.                                                                                                                                                                                                                                                                 


